Opis rozwiązania

Droga do niezawodnej ochrony
HP Printing Security Advisory Services

A gdyby tak można było…
• Określać i oceniać aktualnie
stosowane zasady zabezpieczeń
dotyczące drukowania oraz
potrzeby w tym zakresie?
• Tworzyć zintegrowane strategie
zabezpieczeń środowiska druku?
• Identyfikować technologie i usługi
ułatwiające realizację celów w zakresie
bezpieczeństwa urządzeń?
• Opracować plan obejmujący
wdrożenie rozwiązań i zasad
zabezpieczeń dotyczących
drukowania oraz zarządzanie nimi?

Wyzwanie
Organizacje przeznaczają więcej zasobów niż
kiedykolwiek wcześniej w celu zapewnienia
ochrony swoich danych. Dużo uwagi poświęca
się centrom danych i sieciom wewnętrznym,
jednak w wielu strategiach zabezpieczeń IT pomija
się zagrożenia związane z środowiskiem druku
i przetwarzania obrazu — chociaż potencjalne
koszty luk w tym obszarze są równie wysokie.
Wyciek danych klientów lub poufnych bądź
zastrzeżonych informacji łatwo może przynieść
firmom straty w wysokości milionów dolarów.
Należy również wziąć pod uwagę trwałą utratę
reputacji marki. Zabezpieczenie środowiska
często koliduje z innymi priorytetami — takimi
jak koszty czy łatwość obsługi. Ta kwestia
sprawia, że wymagane jest zapewnienie silnej
ochrony przed różnymi zagrożeniami urządzeń
sprzętowych, ważnych danych i dokumentacji
drukowanej. Możesz jednak liczyć na pomoc
w tworzeniu systemu zabezpieczeń.

Przegląd
Usługi HP Printing Security Advisory Services
mogą ułatwić Ci opracowanie spójnej strategii
zabezpieczeń drukowania oraz wdrożenie
rozwiązań, które chronią Twoją firmę. Na początku
tego procesu doradca HP ds. zabezpieczeń
skontaktuje się z firmowym zespołem ds.
zabezpieczeń, aby dokonać przeglądu obecnego
środowiska i zapoznać się z bieżącymi
problemami, zagrożeniami oraz praktykami

stosowanymi w Twojej firmie. W ramach
zespołu ds. zabezpieczeń nastąpi spotkanie
głównych interesariuszy, którzy zapoznają
się z zagrożeniami. Ułatwi to osiągnięcie
porozumienia w zakresie celów nowej strategii
zabezpieczeń drukowania, która pozwoli
zachować odpowiednią równowagę między
bezpieczeństwem, kosztami i łatwością obsługi.
Nasi doradcy ds. zabezpieczeń zbierają
szczegółowe informacje i pytają pracowników
o rutynowe metody drukowania i przetwarzania
obrazów. Doradca może również wdrożyć
narzędzia HP JetAdvantage, takie jak HP Web
Jetadmin i HP JetAdvantage Security Manager,
aby ocenić obecny stan zabezpieczeń drukowania
w Twojej firmie z perspektywy zgodności
z wymaganiami prawnymi i najlepszymi
praktykami stosowanymi w branży.

Wypowiedzi klientów
• „Konsultant HP przedstawił nam kwestie
dotyczące zabezpieczeń infrastruktury
środowiska druku, o których nigdy nie
myśleliśmy”
• „Dzięki konsultantom HP ds. zabezpieczeń
wyszły na jaw złe praktyki, o których nie
mieliśmy pojęcia...”
• „Zabezpieczenia HP umożliwiły nam
opracowanie szczegółowego planu, który
pozwala nam skupić się na zwiększeniu
zabezpieczeń w całej infrastrukturze
środowiska druku”
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Plan ochrony
Naruszenie zabezpieczeń może nastąpić w każdym punkcie przepływu pracy. Odpowiednie zasady pomogą
wyeliminować te zagrożenia przez takie praktyki jak:

Ochrona urządzeń
• Kontrola dostępu do ustawień
urządzeń wielofunkcyjnych
w celu wyeliminowania mniej
bezpiecznych konfiguracji
oraz niepotrzebnych wydruków,
skanów i transmisji danych
• Ochrona urządzeń przed kradzieżą,
modyfikacją i nieautoryzowanym
użyciem fizycznych portów

Uproszczenie zabezpieczeń
Rozwiązanie HP Security Manager,
które należy do grupy produktów
JetAdvantage, korzysta z prostego,
intuicyjnego i efektywnego procesu
umożliwiającego zabezpieczenie
floty urządzeń:
• tworzenie zasad obejmujących
całą flotę,
• ocena urządzeń pod kątem
zgodności,
• automatyczne rozwiązywanie
problemów z niezgodnymi
urządzeniami,
• przegląd raportów dotyczących
ryzyka.

Ochrona danych

Ochrona dokumentów

• Uniemożliwienie dostępu
do dysków wewnętrznych,
na których są przechowywane
pliki z poufnymi informacjami
• Szyfrowanie informacji
przesyłanych między urządzeniami
za pomocą sieci, chmury lub
technologii mobilnych

• Ograniczenie ryzyka dostania się
dokumentów w niepowołane ręce
dzięki uwierzytelnianiu użytkowników
i drukowaniu na żądanie
• Uniemożliwienie modyfikacji
lub podrabiania dokumentów
dzięki bezpiecznym
podajnikom papieru i funkcjom
zapobiegającym oszustwom

Tworzenie własnej strategii zabezpieczeń
Gdy doradca HP ds. zabezpieczeń uzyska
dane ilościowe i jakościowe na etapie oceny,
będzie mógł pomóc Ci w identyfikowaniu
czynników ryzyka i określeniu ich
potencjalnego znaczenia. Dodatkowo
doradca przedstawi zalecenia dotyczące
zabezpieczenia środowiska druku.
Mogą one obejmować:
• rozwiązania sprzętowe umożliwiające
ochronę poufnych danych
przechowywanych na drukarkach
i urządzeniach wielofunkcyjnych,
• oprogramowanie i rozwiązania
umożliwiające ochronę danych przesyłanych
przez sieć biurową lub chmurę,
• usługi i rozwiązania służące do
monitorowania środowiska druku.
W ramach partnerskiej współpracy HP
może pomóc w realizacji tych zaleceń
poprzez bezpieczne wdrożenie rozwiązań,
wymianę starych urządzeń na modele
z lepszymi zabezpieczeniami, aktualizację
oprogramowania sprzętowego itp.

Monitorowanie zagrożeń
bezpieczeństwa i zarządzanie nimi
• Wykrywanie luk i nieefektywnych
zabezpieczeń w ramach
floty drukarek i urządzeń
do przetwarzania obrazów
• Opłacalne i bezpieczne wdrażanie
zasad zabezpieczeń

Pierwsze kroki
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
HP, aby dowiedzieć się, jak usługi HP Printing
Security Advisory Services mogą pomóc
Ci w uzyskaniu lepszej ochrony, która daje
poczucie bezpieczeństwa. We współpracy
z Tobą zaangażujemy pracowników,
zbierzemy informacje, dostosujemy oraz
wdrożymy Twoją strategię i umożliwimy
efektywne zarządzanie nią. Jeśli zdecydujesz
się na zabezpieczenie środowiska druku
i przetwarzania obrazów przy użyciu
rozwiązań i usług HP, uzyskasz stałe
wsparcie i zawsze aktualne wskazówki
dostosowane do bieżącego stanu swojej
infrastruktury i rodzaju zagrożeń, na które
jest ona narażona.

Więcej informacji:
hp.com/go/secureprinting

Możesz również zacieśnić relacje między
HP a swoją firmą. W ramach modelu
stałej współpracy oferujemy wsparcie
za pośrednictwem zarządzanych usług
zabezpieczeń i cyklicznych przedsięwzięć.
Pozwoli Ci to skupić się na strategicznych
działaniach, a my zajmiemy się codzienną
obsługą operacji.
Wybór należy do Ciebie...

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualne informacje:
hp.com/go/getupdated

Udostępnij współpracownikom
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